
 

INNOVO zoekt voor schooljaar 2022-2023 
een LEERKRACHT (m/v)  
(in overleg te bepalen welke groep)  

voor SBO De Griffel te Heerlen 
(wtf 0,600) 

 
Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat 
iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en 
schoolprofilering. In het aanbod kiezen wij voor maatwerk en daarmee voor 
ieder kind passend onderwijs. 
De scholen van INNOVO werken samen in verschillende regionaal 
georganiseerde clusters. Verbinden en delen is de keuze in onze aanpak en 
daarmee komt INNOVO als netwerkorganisatie tot zijn recht. 

 
Ben jij leerkracht en op zoek naar een baan waar vertrouwen, vakmanschap en 
verbinding vanzelfsprekend zijn? 
 
Wil jij verder ontwikkelen als onderwijsprofessional?  
 
Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Schoolprofiel 
Wij zijn een eigentijdse school voor speciaal basisonderwijs die de kinderen wil 
begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing. We willen leerlingen zo goed 
mogelijk voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. We helpen 
kinderen hun identiteit te ontwikkelen en elkaar te respecteren. We willen 
samen met het kind de juiste koers zoeken en het gezamenlijke doel bereiken. 
In een natuurlijke beschutte gemeenschappelijke omgeving krijgt ieder de kans 
om tot groei te komen in zorg met en voor elkaar.  

"Leren met plezier, ieder op zijn eigen manier!” We trachten kinderen een 
hoeveelheid kennis, vaardigheden en attitudes mee te geven die een prima 
basis vormen voor hun verdere leven. We beseffen dat wij hierbij als leerkracht 
het verschil maken.  

Om deze missie te kunnen realiseren, is het nodig dat iedereen die op onze 
school werkt een persoonlijke missie heeft. Bij ons betekent dit onder meer: er 
willen zijn voor de kinderen, vanuit optimisme en een positieve grondhouding 
als leerkracht het verschil maken.  

Leerkrachten op onze school vragen zich af wat kinderen nodig hebben in deze 
tijd en in de toekomst en wat dit vervolgens betekent voor hun werk.  

https://www.innovo.nl/scholen/locaties/regio-netwerk.html


 

We hebben een warm hart voor onderwijs en voor kinderen. We reflecteren 
regelmatig op ons eigen gedrag en de invloed van dit gedrag op de leerling.  

Als schoolteam hebben wij de overtuiging dat wij samen, kinderen en team, 
verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving. We besteden hieraan 
aandacht door: 

• elkaar erop te wijzen dat wij er ook zijn voor de ander, dichtbij en veraf;  
• open en zonder vooroordelen de maatschappij en de medemens tegemoet 

te treden;  
• te leren elkaar te respecteren en te waarderen. 

Passen deze uitgangspunten bij jou? Dan is dit voor jou de ideale kans op een 
nieuwe werkplek en komen wij heel graag in contact met jou. 
 
Wij zien graag in jou:  

−  Een professional in het bezit van minimaal een PABO-diploma;  

−  Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid 
om zelf met je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan;  

−  Een proactieve houding, gericht op samenwerking. 
 

Wij bieden:  

−  
 
− 

Een aanstelling voor onbepaalde tijd bij INNOVO met een proeftijd van 
twee maanden; 
Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, 
professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn;  

−  Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en met 
jouw behoeften en mogelijkheden rekening wordt gehouden;  

−  Een team dat enthousiast en vooruitstrevend is en open staat 
voor ontwikkelingen; 
Ondersteuning en begeleiding tijdens ons inwerkprogramma; 

−  Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen 
INNOVO academie;  

−  Inschaling in schaal LC (minimaal € 2.882,-- bruto, maximaal           
€ 5.087,-- bruto per maand op fulltime basis) conform CAO 
Primair Onderwijs. 
 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met José Habets, directeur van 
SBO De Griffel, via 06-44526038  of per mail jose.habets@innovo.nl 
 



 

Voor meer informatie over INNOVO en onze scholen verwijzen wij graag naar 
onze website www.innovo.nl. 
 
Maak je belangstelling kenbaar! 
Ben jij de collega die wij zoeken? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren op 
deze vacature.  
Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief 
samen met een recent curriculum vitae, uiterlijk maandag 6 juni a.s., sturen 
naar werken@innovo.nl.  
 
Selectieproces en procedure:  
− Stuur jouw CV en motivatiebrief naar werken@innovo.nl; 
− Een benoemingsadviescommissie beoordeelt je brief en CV; 
− Bij een positieve beoordeling volgt een gesprek met de 

benoemingsadviescommissie. De datum hiervoor wordt in overleg 
bepaald;  

− Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle 
kandidaten die in aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, een Talent 
Motivatie Analyse (TMA) aan als onderdeel van de procedure en je eigen 
ontwikkelingsproces; 

− Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek 
plaats. Na dit gesprek kan de benoeming definitief gemaakt worden; 

− Het opvragen van referenties en screening van socialmedia maakt 
onderdeel uit van de procedure.  
  

  Deel deze vacature   

Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en socialmedia.   
 
 
 

http://www.innovo.nl/
mailto:werken@innovo.nl
mailto:werken@innovo.nl

